
1 
 

 

 

prof. dr hab.  Marek Ostrowski 

UŁ 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej p. Anety Wesołowskiej-Lorek pt.  „Na ratunek 

ludzkości…” Życie i twórczość Julii Franck (prom. prof. dr hab. Lech Kolago) 

 

 

Najbardziej znaną powieścią Julii Franck jest Die Mittagsfrau z roku 2007.
1
  Tytuł utworu 

nawiązuje do słowiańskiej legendy, która pozostawiła w literaturze niemieckiej niejaki ślad.  

O postaci tej piszą znany badacz obyczajów ludowych, założyciel saksońskiego towarzystwa 

miłośników gór – Sächsisches Erzgebirgsverein Johann August Köhler w swoim dziele Der 

Czorneboh mit dem Thronberge, der Schmotitz, dem Mehlteuer und den Dehsaer Bergen
2
, 

jak również Johann Georg Theodor Grässe, bibliotekarz saksońskiego króla Fryderyka 

Augusta II, znany badacz literatury określanej jako Hexen- und Teufelsliteratur. 

Najważniejszym jego dziełem jest bez wątpienia Der Sagenschatz des Königreichs Sachsen 

obejmujcy około 1000 podań  opublikowany w roku 1855. 

Das Mittagsgespenst (Pschipolnitza), inaczej Mittagsfrau  jest duchem żeńskiej istoty, 

odzianej na biało, która ma zwyczaj pojawiać się na polach w porze obiadowej między 

godziną 12.00 a   14.00. Jest ona wysokiego wzrostu i trzymając w ręku sierp staje nagle 

przed tymi, którzy nie zaprzestali pracy i nie poszli do domu w godzinach obiadu. 

Zaskoczonym stawia pytania dotyczące uprawy lnu i tkactwa i musza oni odpowiadać tak 

długo aż nastanie koniec przerwy na obiad. Jeżeli nieszczęśnicy nie znali odpowiedzi na 

pytania i nie byli w stanie kontynuować odpowiedzi aż nastała godzina 14.00  obcinała im 

głowę, lub powodowała chorobę.  

Do tych, którzy pracowali w południe na polu mówiono zatem ‘ nie obawiasz się, że przyjdzie 

po ciebie Mittagsfrau’, stąd powstało także używane często powiedzenie ‘pyta jak 

Mittagsfrau’. Duch ten ukazywał się podobno szczególnie często w okolicy miejscowości 
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Diehsa koło Görlitz.
3
 Trudne  pytania stawiane ludziom wystawianym na ciężką próbę przez 

los i historię są głównym tematem prozy Julii Franck. Problem wysiedleń, życia w różnych 

systemach politycznych także w dyktaturze, trudność zachowania tożsamości lub grozba jej 

utraty, zagadnienie macierzyństwa postrzeganego jako ciężka życiowa próba to zasadnicze 

motywy prozy niemieckiej autorki. Autorka otrzymała w 2007 r. cenioną nagrodę Der 

deutsche Buchpreis i z pewnością dzieło jej należy przybliżyć czytelnikowi polskiemu a 

zwłaszcza w formie analizującej  je rozprawy naukowej. 

Pracę doktorską p. Anety Wesołowskiej – Lorek należy uznać za udaną próbę syntetycznego 

opisu dokonań prozatorskich Julii Franck. Praca słusznie podkreśla wkład pisarki w 

wypracowanie  szerokiej panoramy dziejów Niemców w XX wieku, wysoki walor etyczny 

pisarstwa sprzeciwiającego się utracie substancji tożsamosciowej w czasach wojen i 

wysiedleń. Franck, co podkreśla doktorantka, jest także pisarką, która stara się  zwalczać 

totalitaryzm, jego przejawy i skutki tak jak to tylko jest możliwe.  

Rozprawa składa się z dwóch zasadniczych części – pierwsza to wstęp, omówienie 

metodologii, oraz stanu badań nad twórczością Franck, druga to analiza twórczości.  

Doktorantka podejmuje próbę omówienia wszystkich powieści berlińskiej autorki, czyli 

wspomnianej Mittagsfrau, oraz Lagerfeuer, Rücken an Rücken, Der neue Koch, Liebediener 

oraz opowiadań ze zbioru Bauchlandung.Geschichten zum anfassen, czyli Schmeckt es euch 

nicht?, Streuselschnecke, Der Hausfreund, Mir nichts, dir nichts, Bäuchlings, Für Sie Und für 

ihn, Strandbad. Praca zawiera także wstęp, podsumowanie i wnioski, bibliografię oraz  

załączniki. 

Istotnym momentem pracy jest ukazanie recepcji autorki w Niemczech i w Polsce. W Polsce 

ukazały się dwie powieści – Południca oraz Berlin-Marienfelde (org. Lagerfeuer) w 

tłumaczeniu Krzysztofa Jachimczaka. 

Autorka rozprawy czerpie w swej metodologii od W. Diltheya – podstawową zasadą jego 

hermeneutycznej interpretacji wydaje się być rozumienie,  przeżycie i wywiedziony z nich 

światopogląd. Tak też przed postawieniem swoich tez p. Wesołowska próbuje określić 

materię artystycznego życia wewnętrznego autorki – jej fascynacji. Po określeniu substancji 

przeżycia następuje przejście do opisu dzieła w kategoriach wyrazu  tego co wewnętrznie 

‘doświadczone’ i ‘przecierpiane’. Wydaje się, iż ta metoda jest odpowiednia wobec prozy 

berlińskiej autorki, krążącej wokół zagadnień alienacji, tożsamości, uwewnętrznienia przeżyć, 

milczenia. 
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W kręgu fascynacji odnajdujemy także Gerharda Hauptmanna z jego Dziennikami oraz  C. 

Levi- Straussa ze Smutkiem tropików, także Büchnera, Kleista czy Spinozę. 

Doktorantka zakłada iż poruszane w analizowanej prozie  tematy są jednocześnie możliwe do 

odnalezienia w sferze przeżyć wewnętrznych bohaterów, mają wpływ na ich odniesienie do 

rzeczywistośći społecznej i historycznej.  Stad charakterystyczne odnajdywanie w prozie 

Franck motywów takich jak dzieciństwo, rodzina, przemoc, tożsamość, zmysłowość etc. 

Inną zasadniczą tezą pracy jest uznanie pewnego ‘fatalizmu’ dziejowego. Doktorantka 

podkresla, iż bohaterowie Franck  są osamotnieni i poddani społecznej presji oraz 

obiektywnie dziejącej się historii. Szczególnie zastanawiający jest zanik norm w opisywanym 

przez pisarkę świecie. Alienacja wydaje się tego stanu następstwem. 

Jak podkreśla p. Wesołowska-Lorek w pierwszej części pracy wszystko co jest przedmiotem 

opisu jako świat przedstawiony wynika z doświadczeń zebranych mozolnie w bogatym życiu 

osobistym i zawodowym pisarki. Była ona zarówno dziennikarką w rozgłośni Sender Freies 

Berlin jak i kelnerką. Była studentką i matką. 

Na temat prozy Franck nie ma w Polsce zbyt wielu prac. Warto wspomnieć o cytowanej przez 

doktorantkę Anecie Wąsik, czy kilku recenzjach  w czasopismach Życie Warszawy, Tygodnik 

Powszechny czy Gazeta Wyborcza poświęconych autorce. Podobnie w Niemczech brak jest 

obszerniejszych prac książkowych  o Franck. Wymienia się jej twórczość w kontekście  

chociażby  literatury opisującej życie seksualne współczesnych kobiet, jak to czyni Anusch 

Köpper w książce  Sex und Text,Zur Produktion/Konstruktion weiblicher Sexualität in der 

Gegenwartsliteratur von Frauen
4
, czy powieści historycznej. 

  Twórczość Franck analizowana jest, jak już wspomniałem tematyczne. Tak też doktorantka 

za kluczowy problem w powieści Lagerfeuer uznaje trudy obozowego życia i samotność 

bohatera, w powieści Die Mittagsfrau różne oblicza przemocy i alienacji. Powieść 

Der neue Koch, czy Liebediener  to dla doktorantki przede wszystkim problem samotności i 

utrata tożsamości bohatera. We opowiadaniach z tomu Bauchlandung. Geschichten zum 

Anfassen za najistotniejszy uznany zostaje  problem zaburzonych relacji rodzinnych. Część 

opowiadań np. Strandbad analizowana jest pod kątem zmysłowości.  

W twórczości autorki wiele jest motywów polskich. W powieści Lagerfeuer ciekawą postacią 

jest Krystyna Jabłonowska, która przybywa do Berlina Zachodniego z Pomorza. 

Rzeczywistość postrzegana jest z perspektyw różnych kultur,  systemów politycznych,  
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różnych generacji, czy systemów etycznych. Kluczowym zagadnieniem jest przemijający 

czas, zmiany w rozumieniu zjawisk i procesów.   

Jak podkreśla doktorantka  prozatorka należy obok Malin Schwerdtfeger, Alexy Henning von 

Lange, czy też Katji Lange – Müller do najbardziej znanych, zdolnych i cenionych 

niemieckich pisarek średniego pokolenia. 

Niewątpliwą zaletą pracy jest dokonane podsumowanie dorobku Julii Franck.  Podjęta zostaje 

próba analizy i interpretacji wszystkich kluczowych dzieł artystki.  Ważne także jest 

uwzględnienie polskiego kontekstu w recepcji dzieła autorki, oraz dostrzeżenie specyficznych 

cech wzmiankowanego pokolenia  autorów. 

Praca  p. Anety Wesołowskiej –Lorek jest rozprawą obszerną i kompetentną.  Dostrzega 

złożoność zjawisk literackich w na pograniczu historii, polityki i obyczajowości.  Drobnych 

poprawek wymaga jedynie bibliografia, nie uwzględniająca wszystkich wspomnianych w 

tekście dzieł ( np. W. Diltheya). Można by pokusić się także o obszerniejsze potraktowanie 

zagadnień poświęconych teorii tożsamości.  

 Zdaniem piszącego te słowa przedłożona praca spełnia wszelkie wymagania stawiane 

rozprawom doktorskim i wnioskuję o dopuszczenie jej do dalszych etapów przewodu 
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